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KÆRE SKYDEBRØDRE

BANESKYDNING på 100 m BANE

S@ndag den 20. august fra 0930.

Bestyrelsen har besluttet - som konsekvens af sidste års
succes på skydebanen i Boserup Skov - at gennemf@re en
kombineret skydning og skovtur på den smukt beliggende
skydebane på godset Ryegaard.

Greverne Niel-s og Johan Scheel- har vel-villigt stillet
deres skydebane tj-l- rådighed under l-edel-se af skytte
Kjeld Larsen.

Udover skydningen er arrangementet tænkt afvikl-et som en
rigtig famj-1j-eskovtur, hvorfor vore samlevere og bØrn er
meget vel-komne !

Der er god mulighed for spadseretur i Dyrehaven, hvor der
er en meget smuk udsigt fra Dyrehave Bakke ud over Brams-
næs Vig (Dejligheden).

Afviklinq af skydningen:

Der vil- blive konkurrenceskydning med OTTERUP-rifl-er, som
er stillet til rådighed af Roskilde Skytteforening og Gl.
Roskil-de Amts Garderforenj-ng.

3 pr@veskud + 5 gældende skud til den favorable pris af
kr. 75, -.

Udover konkurrencen kan kØbes ekstra skud til eventuelfe
"private opgør" !

Medbring madkurv, evt. vin, tæpper (alternatj-vt borde/-
stole ) .

Der kan kØbes ø1 + vand.



Af hensyn til en fornuftig afvikling af skydningen skal
indskrivning ske senest kl. 1-1-. OO.

MØdested: Røde Port overfor Skovfogedboligen - se kort
på bagsiden.

Vi håber, du vil deltage sammen med din familie og derved
medvirke tiI, at vi alle får en god dag som, hvis det
bliver en succes, kan bl-ive en tradition i vort hæderkro-
nede selskab.

Med venlj-g hilsen

Bestyrelsen i
Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab
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